
لل)) م((  رراها ظظ سس رلغة؛ صيغة وليست نسبة صيغة بأنها المؤلف )) ف سن مبا ل
لل) تأتي سعا رف سجار للنسبة ( رن سشاب وحداد ك رخ رلغغغة وتأتي ذلك، أشبه وما و للمبا

سله )م) اهنا اهل فهنا سيأ ن للنسبة؟ أو للمبالغة (ظ لغغو لنك للنسبة؛ تكون أن يتع
رتها لل يي لكان للمبالغة جع فف للغغ م فغغي المبالغغغة اهو المن يظ لصغغل دون ال الظلغغ م أ

سن والمعلوه )م يي تعالى الله أ فف لله الظل م عنه من لة أص رغ رل لذا فيغغه، والمبا سيغغأ ن إ رع يت
سن أن لة نقول: إ رراها ولهغغذا مبالغغغة صغغيغة وليسغغت نسغغبة (ظله )م) صيغ سسغغ ف

يظلللم ل الله  إن((تعغغالى:  بقغغوله " واسغغتدل ظلغغ م بذي بقوله: " أي
فلغغ م ل ) نع م،) ذرة مثقال رمغغأ ن ذرة مثقغغال ريظ فغغي الظلغغ م عنغغه انتفغغى و
م م لغغديه يكغغون أن يمكأ ن ل ذرة مثقال رثر ظلغغ لضغغا ذرة بمثقغغال ول بغغأك ول أي
سن قال فإن ذرة، مثقال بدون لمه ذرة مثقال يظل م ل الله قائل: إ سن مفهغغو أ

سن قلنا: ل؛ يمكأ ن دونها ما رل ل رقا لث فم رء ( فجي سرة)  مغغا المبالغغغة سبيل على به رذ
لدا كان وما المبالغة، التمثيل اهو ليتغغ م له مفهوه )م ل فإنه للمبالغة قي رأ قغغول أر

ررا اقتطللع  من(وسغغل م:  عليغغه اللغغه صغغلى الرسول الرض مللن شللب
رما ظقه ظظل وو رمغغأ ن فهغغل ؟) أرضللين سللبع ممللن القيامة يو)) م ظط نقغغول: 
فبر نصف اقتطع رر ه لكأ ن ل عليه؟ ليعاقب ل ش نعغغ م المبالغة، سبيل على ذك

يي)  للعبيللد((وقغغوله:  لظلغغ م بغغذي ) أي) للعبيد بظل)) م ربك  وما(( ) أ
لعا العبيد لنا؟ أو شر لنغغا كو لنغغا للعبيغغد كو فلغغ م لغغأ ن يعنغغي كو ل الكغغافر حغغتى يظ

لمه سن قال فإن وجل، عز الله يظل فل م تعالى الله قائل: إ الكافر -وحاشا- يظ
تتع الكافر أظنه الفغاني الله -وعبد كفر على سنة ألف ولتقل الدنيا في لم

سلد رخ ري لس ه مغع السغنيأ ن وملييأ ن آل ف البد إلى ك م؟ النار في يفكر- ف سن لغ م أ
للغ م واهغذا العمغل على زائدة فالعقوبة سنة ألف إل يكفر قائغل قغال لغو لظ
سل اهكذا سن والله قلنا: ك رر تعالى الله إ رذ الرسغغل ببعغغث الرجغغل اهغغذا إلغغى أعغغ

لل وأعطا ه الكتب وإنزال لق رت وقال: إن ع لل لتك كذا فع لب رده )م البديأ ن أبد أد لقغغ فأ
رعل إذا واهل باختيار ه، فقب ث م باختيار ه العقوبة اهذ ه يوجب ما ف اهغغل بهغغا لعو
سنه لدا مظلوه )م؟ يقال: إ سنه ل أب لل كغغان لغغو اهذا مظلوه )م، يقال: إ بالعقوبغغة جغغااه
فبه بمقدار إل يعاقب أل الواجب لقلنا: نع م ممغغا ذن لفغغا ك نقغغول: اهغغذا لكنغغا وكي

فل م قد الرجل رر ع فذ لأع سذب مغغا وبيان الرسل بإرسال إليه و رعغغ ذلغغك ومغغع بغغه لي
رر رص لت إذا أبالي ل يقول: أنا كأنه أ لب تذ الغغذي اهغغو يكغغون وحينئذ البديأ ن أبد لع
رنى سبد. العذاب اهذا يوجب ما وفعل نفسه على ج المؤ

رث مأ ن الية اهذ ه )  في) للعبيد بظل)) م ربك  وما(( رحغغ علغغى الفوائغغد: ال
رمل مغغتى ) لنغغك) فلنفسلله صللالحا عمللل  من((لقغغوله:  الصغغالح الع
لمت فل سن ع رلك أ رتهغغد فسو ف لنفسك عم لذا ذلغغك فغغي تج رحغغث ففيغغه إ علغغى ال



الصالح. العمل
سن الية فوائد ومأ ن رص ل عمغغل كغغل الكريمغغة: أ مر فهغغو فيغغه إخل رر علغغى ضغغ

فبه لرنا لننا له؛ وليس صاح سس شغغرطيأ ن: بيغغأ ن جمغغع مغغا بأنه الصالح العمل ف
والمتابعة. الخلص

رل مأ ن الكريمة: أن الية اهذ ه فوائد ومأ ن فم لل ع ميا عم لله بدع لغغه؛ ل عليه فعم
مر طيب الصالح، العمل في يدخل ل لنه رننا! كغغثي للغغون الغغذيأ ن فمغغأ ن إخوا رم يع

لكون تجداه م البدع بهذ ه فليأ ن ويخشعون يب ا البكغاء فمغأ ن وله م قلوبه م وت ل م
فصيأ ن عند يكون فل فعيأ ن المخ ستب هللل  قل((نقغغول:  أجيبوا؟ نقول؟ فماذا الم

الحيللاة فللي سللعيهم ضللل * الللذين أعمللال بالسخسرين ننبئكم
سنك ) فل) صللنعا يحسللنون أنهللم يحسللبون وهللم الدنيا رع اهغغذا يخغغد

سن منه م؛ يقع الذي الشيء إيااه م. وغرور ه له م الشيطان إغواء مأ ن اهذا ل
فصل أن يمكأ ن ل الكريمة: أنه الية اهذ ه فوائد ومأ ن الصغغالح العمغغل ثواب ي
سن العلمغغاء أكغغثر أخغغذ ) وبهغغذا)  فلنفسه((لقوله:  الغير إلى وقغغالوا: " إ

رمل إل ينتفع ل الميت فد ه بع لر ه أما فقط ول سنغغك لغغو " يعني فل غي لر ت أ رمغغ اعت
تت لك لصديق تي يي أو رم لعغغه ل ذلغغك فإن العمرة يستطيع ل ح لن ليغغش؟ ينف

لحا عمل رمأ ن سدغ ى ل فلنفسه صال صغغياه )م مغغأ ن السغغنة بغغه جغغاء ت وما غير ه يتع
رر المرأة لذ تر ن تمها على شه تجها أو أ الراحلغغة علغغى يثبغغت ل الغغذي أبيها عأ ن رح

لن(وسغغل م:  عليغغه اللغغه صغغلى النغغبي قغغال وقغغد الولغغد فمأ ن وقع إنما فهذا  إ
ظب ظتم ما أطي لل مبكم من أك لن كس مبكم من أولكدكم وإ  فالعمغغل) كسلل

مء واهو واله )م الب كسب فمأ ن عليغغه اللغغه صغغلى النغغبي قغغال كما أبيه مأ ن لجز
ةة  فاطمة(وسل م:  ظع لض المنبر على ذلك  قال) رابني ما ظيريبها مني ظب
إلغغى أشار طويل حديث واهو الحديث اهذا في والسله )م الصلة عليه وأشار
رنى طالب أبي بأ ن بعلي التنديد فتغغه زوج الربيغغع بغغأ ن العغغاص أبي على وأث ابن
ظقني  حدثني(وقال:  زينب ظد ميغغا؛  وانتقغغد) لللي فوفا ووعدني فص عل

النغغاس وخطغغب الرسول فقاه )م جهل أبي بنت يتزوج أن أراد قيل: إنه لنه
سلغغ م) رابنللي ما يريبها مني بضعة  فاطمة(وقال:  غليغغظ بكله )م  وتك

رل المر لكأ ن رد النغغبي رأغ ى لمغغا عنغغه اللغغه رضغغي طالب أبي بأ ن علي عنه ع
رمع أن يمكأ ن ل وأنه التأثر اهذا متأثر وسل م عليه الله صلى نبي بنت بيأ ن ليج
سدا ث يكون اهذا لن الله عدو وبنت الله رحغغ نحغغأ ن حغغال كغغل علغغى النغغاس، مت

سن نقول رفغغع وقغغال: ل اليغغة اهغغذ ه ظغغااهر يفيد ه بما أخذ العل م أاهل بعض إ ين
رته إنسان لي العمل سل نوي سأ ن الولد، رمأ ن إ لرا ولك سن قال: بغغل العلماء مأ ن كثي إ
فد ه فمأ ن الميت به ينتفع الذي فر ه فمأ ن به ينتفع أن مانع ل ول لل وربما غي سد رت ليسغغ



سن عنها الله رضي عباس ابأ ن بحديث بذلك وسغغل م عليغغه اللغغه صلى النبي أ
فمع لل س ظمن(قال:  شبرمة عأ ن يقول: لبيك رج مخ) شبرمة؟   لغغي  قغغال: أ

مب أو مه )م واهو قريب أو فقال: أخ لي قري فر أنغغه على يدل قالوا: فهذا عنه مح
رب أن للنسان يجوز لنو ريابغغة فيقغغال: اهغغذ ه غير ه عأ ن ي تن يج الغيغغر عغغأ ن ال والحغغ
لضا سل م أي رس رهر الذي ولكأ ن له، لي سنه لي يظ لر ق ل أ وبيغغأ ن وغيغغر ه الولغغد بيغغأ ن فغغ
تج لد ه الذي لكأ ن وغير ه الح فق ل ف ننت لسرا للمغغوا ت العمغغال فغغي الن الناس إ
لد ه لفظ تج لمغغي الولغغى ويقول: المغغرة مرا ت عدة رمضان في القرآن يح

والسادسغغة لخي والخامسة لجدي والرابعة لجدتي والثالثة لبوي والثانية
كلغغه ثغغواب له ليس رمضان ويطلع لعمتي والثامنة لعمي والسابعة لختي
رلط اهذا الناس أعطا ه كذلك الصالح، السلف اهدي فمأ ن وليس إفراط اهذا غ

لضا فر ف الناس بعض أي فلف ليس ففه في السنة ويخا فمغغر يغغذاهب تجد ه إسرا يعت
عمغغرة وثالث لمه عمرة ثاني بمكة واهو الوقت نفس وفي له عمرة أول
لرنا وإذا عمرة يوه )م كل لبيه سد أقغغارب: عشغغرة ولغغه أيغغاه )م عشغغرة بقي أنه ق

لمرا ت عشر حسب ليس والشرع السلف اهدي مأ ن ليس غلط اهذا نع م، لع
سذو ق أنهغغ م السغغلف عغغأ ن ورد اهغغل محدد الشرع الهوغ ى أو النفس ميل أو ال

لقغغا ورد مغغا لغيراهغغ م ول لنفسغغه م ل العمغغرة؟ يكررون لصغغل إطل تكغغرار فأ
ربغغاح أبغغي بأ ن عطاء قال ولهذا مشروع، غير أصله واحد سفر في العمرة

التنعي م إلى يخرجون الذيأ ن اهؤلء أدري قال: " ل زمنه في مكة عال م واهو
لمون أه )م أيأثمون رل عغغأ ن ورد مغغا لنغغه أجغغر لهغغ م ليغغس أنغغه معنا ه " يعني يس
أنتغغ م عليكغغ م يجغغب فلذلك الصحابة عأ ن ول والسله )م الصلة عليه الرسول

لنوا أن العل م طلبة تي رب لدوك م، وإن حتى للناس لت لما انتق تذر نحأ ن دائ اهغغذا مأ ن لنح
تس إلغغى يذاهبون يأتون ث م بمشروع وليس غلط ونقول: اهذا الحره )م في نغغا
يغغوه )م وثغغالث لمغغك يوه )م وثاني لك يوه )م أول يخالف ما ويقول: ل الناس مأ ن

لطه يخالف، ما لبوك فل م رع رر وإن عمغغرة واحد كل [أعطا ه] العا لثغغ أقاربغغك ك
سلت لخذ أن بأس فل مكة في أيامك وق وإن مغغانع فيه ما يوه )م في عمرتيأ ن تأ
رثر كثروا سلت أك الليل، في وعمرتيأ ن اليوه )م في عمرتيأ ن اجعل أقل الياه )م وق

فغغي يتهغغاونون العلماء بعض أن المشكلة لكأ ن اهذا؟ قال رمأ ن الله إل إله ل
الحغغج موسغغ م أيغغاه )م فغغي مسغغكيأ ن تجغغد ه اللغغه عباد يريحون ول المور اهذ ه

لفا يتكلف رر ذلغغك ومغغع والمشقة الزحاه )م في عظيما ركل فصغغ يغغأتي أن علغغى لي
سن مع وأمه لبيه بعمرة تيق السلف اهدي مأ ن ليس اهذا أ رضغغ النغغاس علغغى وي
لذا طيغغب الهداية، الله فنسأل بعض على بعضه م يضيق الناس كغغل علغغى إ

سن علغغى ايش؟ على العلماء بعض هاب ) استدل)  فلنسفه((قوله:  حال أ



سدغ ى ل الصالح العمل رع ردغ ى ل أي الغير يت رله يتع به جاء ت نقول: ما ونحأ ن فاع
مص فهو السنة تص تسغر والسغنة لهغذا مخ رف لنغه، القغرآن ت تي رب يقغاس اهغل ثغ م وت
ورد الغغذي لن عليغغه؛ يقغغاس أن بغغأس ل أنغغه وعندي نظر محل اهذا عليه؟

علغغى نقغغول: ونقيغغس وربمغغا أعيغغان قضايا كان فإذا أعيان، قضايا اهو إنما
ركر الذي لكأ ن شابهها ما العيأ ن اهذ ه والفراط.  السرا ف اهو لين
سن الية اهذ ه فوائد ومأ ن ير ل أساء نفسه فعلى أساء رمأ ن الكريمة: أ لض الله ي
لئا سن أخبر وسل م عليه الله صلى النبي قائل: أليس قال لو ولكأ ن شي رمغغأ ن بأ
سأ ن يغغوه )م إلغغى بهغغا عمغغل رمغغأ ن ووزر وزراهغغا فعليغغه سيئة سنة السله )م في رس

لذا طيب القيامة؟ يقغغول: واللغغه عليغغه غيغغر ه إسغغاءة صغغار ت النسان اهذا إ
رنه فيقغغال: إن فقغغط نفسغغه ) على) فعليها أساء  من(( سأ ن كغغو اهغغذ ه رسغغ

لله اهو السيئة رعه الذي عم فب سنغه ولغول عليغغه الناس ت رلغغه مغا فعغل أ النغغاس فع
لعا فعلوا إنما فالناس فلغغه؛ فمأ ن الحقيقة في اهذا فيكون له اتبا ا اهغغو لنغغه فع

سأ ن لذي لتل إنسان فمأ ن ما ولهذا السيئة، السنة اهذ ه رس لسغغا يق لدا نف بغيغغر عمغغ
رق مل الول آده )م ابأ ن على كان إل ح لف مغغأ ن أول قتل الذي رمأ ن عرفت م؟ منها فك
لدا اهابيل قتل اهابيل، قتل قابيل اهو آده )م؟ بني تة بغغدون حس ربغغا إليغغه إسغغاء سر ق

لنا سبل قربا لغغه: لقتلنغغك. فقغغال قابيغغل مغغأ ن يتقبغغل ولغغ م اهابيغغل مأ ن الله فتق
لدا؛ ليش؟ فبل الله لن حس فبه مأ ن ق أرشد ه صاحبه فأرشد ه يقبل، ول م صاح

)) المتقيللن مللن الللله يتقبللل  إنما((قغغال:  القبغغول به يكون ما إلى
يثه الية ومعنى فقي أن على ح ست ردح أنغغه المعنى وليس ي كغغان أنغغه نفسغغه يمغغ

ليا فق ست فبل لم لق رث وإنما ف لح ستق كأنه التقوغ ى على ي سبغغل الله يقول: ا رق ثغغ م منغغك، يت
يللدي بباسللط أنللا مللا لتقتلنللي إلللي يدك بسطت  لئن((له:  قال

سل) العللالمين رب الله أسخاف إني لقتلك إليك يكغغأ ن لغغ م اهغغذا ) ولعغغ
لعا فداه م في مشرو ففع أن عه فسغغه عأ ن النسان ليدا رمغغأ ن شغغريعتنا فغغي لن نف

رعه أن عليك يجب قتلك أراد فف فجب لتدا رتغه لغو حتى ي ولغو النغار فغي فهغو قتل
رلك لعا ذلك يكأ ن ل م عهداه م في لعله لكأ ن شهيد، فأنت قت فمغغأ ن واهغغو مشغغرو

ربها التي الصار رنا قبلنا رمأ ن على الله كت سجا الللله أسخاف  إني(( منها الله ون
حغغال كغغل علغغى المهغغ م آخغغر ه ) إلى) تبوء أن أريد إني العالمين رب

رمأ ن سأ ن نقول:  سنة س ينه سيئة لس رس فله فمأ ن ف لر فيكون عم عليه؛ بها عمل رمأ ن وز
سنها. الذي اهو لنه رس

 ومللا((لقغغوله:  وجل عز الله عأ ن الظل م الكريمة: انتفاء الية فوائد ومأ ن
الثبغغا ت؟ صغغفا ت مغغأ ن أو النفي صفا ت مأ ن ) واهذ ه) للعبيد بظل)) م ربك
نفي وصفا ت إثبا ت نوعان: صفا ت تعالى الله وصفا ت النفي، صفا ت مأ ن



مدا كثيرة الثبا ت فصفا ت رل النفغغي وصغغفا ت ج رقغغ صغغفا ت ذلغغك مغغع ولكغغأ ن أ
سن إثبا ت؛ صفا ت الحقيقة في اهي النفي سنفي المراد ل تد إثبغغا ت بال ذلغغك فضغغ
لل ببك  ما(( فمث ربا ت ) المراد) بظل)) م ر لث رمال إ فله ك سن عغغد رله وأ ر م ل عغغد ظلغغ
ته فيغغه لذا انتبغغه، الوجغغو ه، مغغأ ن بغغوج لي يوجغغد عريضغغة: ل قاعغغدة خغغذ إ النفغغ

لض ف ت في المح لدا الله صفا يل أب تي ك إثبغغا ت إثبغغا ت، فهغغو اللغغه صفا ت في نف
سل للنفي إثبا ت ليش؟ تد ه إثبا ت لضد ه؟ إثبا ت و سنه لض وجغغل: عغغز يقول فكأ

لل اهو فمه في ظل م ول الحاكميأ ن أعد لقا حك كان  وما(( طيب واضح؟ إطل
ييا ربك مس فمأ ن) ن ف ت لكأ ن النفي صفا ت مأ ن الثبا ت؟ أو النفي صفا ت )  لثبا
فمه كمال فمه لكمال وأنه عل لد ل عل فر لقا، النسيان عليه ي لمنا إطل لل لأ ن ع فرد نح يغغ
لضا واهو النسيان عليه مل أي فص مللن أسخرجكللم  والله(( سابق جهل بعد حا

لمنغغا) شلليئا تعلمون ل أمهاتكم بطون مب الواقغغع فغغي ) فعل فعيغغ مغغأ ن م
وجهيأ ن: مأ ن مو وجو ه
لحو ق الثاني: أنه بجهل، مسبو ق الول: أنه الوجه الثغغالث: أنغغه بنسيان، مل
لل ليس مما. شام عا
فة في النفي اهذا نقول حال كل على رف بغل المحغغض النفي به ليراد ل الله ص

م ت اهو سن إذ الواقع في إثبا أنت أي به؟ المراد أ
ضد ه كمال : إثبا تالطالب
فل : إثبا تالشيخ تد ه كما سنه ) أي) بظل)) م ربك  ما(( ض مل أ لد ر م ل ع للغغ فغغي لظ
فله لقا. عد إطل
فمأ ن لدل الكريمة: إثبغغا ت الية اهذ ه فوائد و رلغغى فغغي العغغ كيغغف؟ مقامغغاته أع
فد ه ) أي)  للعبيد((قال:  حيث فلغغ م ل لغغك: أنغغت قلغغت لو أبلغ واهذا فلعبي تظ

فدك رلغ فهو عبي ره )م لن ليش؟ الناس تظل م ل قلت: أنت لو مما أب ظلمغغك عد
سنه الناس ل م ل كنغغت إذا لكأ ن عليه م لك سيطرة ل ل فلغغ اهغغذا كغغان عبيغغدك تظ

رلغ فل م ل كنت إذا العدل، إثبا ت في أب رلن عليغغه لغغك سغغلطة لغغك رمغغأ ن تظ ل ف
لذا أولغغى، بغغاب مغغأ ن عليغغه لغغك سغغلطة ل رمأ ن تظل م ربللك  وما(( فقابغغل إ

من ) بقول) للعبيد بظل)) م فل م ل القائل: فل ييهمغغا النغغاس يظ الول؛ أبلغغغ؟ أ
فل م ل كان إذا لنه رد ه يظ لد ه أنهغغ م مغغع عبي ل فلن شغغاء مغغا فيهغغ م يفعغغل عبيغغ

فل م رراه م يظ سل الفرض سبيل على اهذا -ولكأ ن غي رل وإ السغغماوا ت فغغي رمغغأ ن لك
لدا. الرحمأ ن آتي والرض عب

يد الية فوائد ومأ ن سن يقغغول الجبريغغة، على الكريمة: الر ر م الجبريغغة: إ الظلغغ
رفاء الله حق في لحا ليغغس المحال محال. وانت الن: انتفغغاء لكغغ م أقغغول مغغد

لحا. ليس المحال مد



.....: الطالب
سن ليش؟ : ل،الشيخ فته وجود ه يمكأ ن ل المحال ل رد ه ولو لذا لغغ م النسان أرا
رجد؛ لحا النتفاء كان إذا الممكأ ن انتفاء لكأ ن محال، لنه ليو لدح، فهو مد اهنغغا م

سن الية تفيد ) اهل) بظل)) م ربك  ما(( لتفيغغد نع م ممكأ ن؟ حقه في الظل م أ
ركمال لكأ ن ممكأ ن أنه فله ل لل ليس فالظل م يمكأ ن، ل عد تق فغغي لغغذاته محا حغغ

مل اهو بل الله فل محا سل فغغااهميأ ن أنتغغ م اللغغه، عغغدل لكمغغا سقغغق وبهغغذا ل؟ و رح يت
لدح لل شيئا كان لو أما عنه، الظل م بانتفاء تعالى الله مدح الم يمكغغأ ن ل محغغا

به. يمدح ل فالمحال
سل ) نمشي) للعبيد بظل)) م ربك  وما(( الوقت؟ انتهى و

.... يعملون  الذيأ ن .....:الطالب
قلبه. في : يكونالشيخ

... تعالى بقوله  واستدللنا.....: الطالب
).) أعمال بالسخسرين ننبئكم هل  قل((: الشيخ

.... الكفار في نزلت الية اهذ ه أن  مع.....: الطالب
فمل رمأ ن : كلالشيخ لئا ع تي يأ ن واهو س لظ سنه ي فسأ ن أ لح فخل لم كغغان وإن الية في دا
) لكنهغغا) ولقللائه ربهللم بآيللات كفللروا الذين  أولئك(( اليغغة اهغغذ ه

رمل لش لراه م حتى ت نع م. غي
.....: الطالب
ربعالشيخ لت لكغ م الن اهغغذا : ن سنغه علغى بهغغذا نح رت مغا أ ربغغ لحغه ث رمغغل لقب سيغغأ ن بع رع م

رقه ما يشاركه سلة، في واف فع نع م ال
 ... بها يعمل ول م  إليها.. إذا كالمعاصي الشرك  غير.....:الطالب
ظز الله  إن(: الشيخ ظو لت ما أمتي عن تجا ظث لد لللم مللا أنفسللها بلله حلل
 نع م.) تتكلم أو تعمل

 المعاصي.....:الطالب
أراداها. : يعنيالشيخ

.. يعملها : ول مالطالب
 ل؟ أو لك: أراداها : أقولالشيخ

أراداها لو لنه أقول: أراداها ل : أنلالطالب
اهذا؟ معنى : إيشالشيخ

سكر : يعنيالطالب فيها ف
س م ما ولكأ ن فيها : فكرالشيخ رء ل اهذا بها راه رل م السغغلمة لكغغأ ن عليه شي أسغغ
سن ولهذا حال ت:  ثلا ث له يفعلها ول م المعصية أراد رمأ ن نقول: إ



رجز الولى: أن الحالة إليهغغا بهغغا الوصول يريد التي السباب ويفعل عنها يع
رجز ولكأ ن س م سار ق كرجل يع سل م ووضع بالسرقة اه يس رد الجغغدار على ال رع ليصغغ

ير برجل إذا الصعود أثناء في اهو وبينما منه لم رل الشغغارع فمغغأ ن ي رز واهغغرب فنغغ
رتب اهذا رلها كأنه السيئة عمل له ليك فم لما ع سنه مع تما ا ل م أ لله ول: لنغه يعم نق

رل أراداها فم رجز لكأ ن لها وع عليغغه اللغغه صغغلى النغغبي قغغول لغغذلك والغغدليل ع
ليهما المسلللمان التقى  إذا(وسل م:  ظف والمقتللول فالقاتللل بسللي

ال النغار- فمغا فغي -يعنغي القاتغل اهذا الله رسول  قالوا: يا) النار في ب
رصا كان  لنه(قال:  المقتول مل علللى حري لتلل لذا) صللاحبه ق س م رمغغأ ن  إ راهغغ
رل بالسيئة فم رجز لكأ ن عملها لها وع فمها عأ ن ع فتب إتما لراها له لك لل. وز كام

رمأ ن س م الثانية:  سنااها بها راه سنه وتم رجز ولك رمغغل أن بغغدون عنها رع رلهغغا يع فهغغذا عم
لر عليه سن اهذا على والدليل النية وز ربر وسل م عليه الله صلى النبي أ عأ ن أخ
تل لج رعل المال الله آتا ه ر سبط فج رخ سن الفقير: لو فقال فيه يت رل لغغي أ فل مثغغ رمغغا
لت فلن لل مته  فهو(قال:  فلن عمل فيه لعم لي من لزر في فهما ب مو ظواء ال ظس

فوزر  في) رمل. ل م اهذا لن الرادي الرادي؟ الوزر في أو العملي ال يع
س م يكون الثالثة: أن س م بها اه ره )م بالسيئة راه رز سكر ولكأ ن عليها وع رذ اللغغه خشغغية تغغ

ركها لفا فتر لب فهذا الله فمأ ن خو رت لة ذلك له ليك قسغغ م اهناك واضح؟ كاملة حسن
لأ ل م رمأ ن واهو تقسيمنا في يدخل ما لكأ ن رابع رر فصية له تط ل ت مغغا المع رأ طغغر
فله على رتب ل فهذا با فقي م كإنسان  عليه ول له ليك لأ ول مست رر فله علغغى يطغغ بغغا

غيغغر اهغغذا لكغغأ ن عليغغه، ول لغغه ليغغس اهذا الخمر شرب ول الزنا ول السرقة
سل م الرادة تقسي م في داخل رك فسي م على نت رد رمأ ن يعني الرادة تق السوء. أرا

 .....:الطالب
رغتان اهنا : نع م،الشيخ الولغغى: أن لغيغغر ه: الصغغيغة يعمغغل أن أراد لمأ ن صي
ري فو يكغغبر أن أراد مغغا حيغغأ ن فمغأ ن الصغغل فمغأ ن العمل ابتداء فمأ ن للغير النية ين
روغ ى رح فهذا أمه أو لبيه أنها ن فص سنه فيه؛ إشكال ول ي سجاج- يا -انتبه كالذي ل ح
سنه يج كالذي ل ليا يح فمه أو أبيه عأ ن الحج ناو الصل. مأ ن أ

رل الثانية: أن رم رلغغف اهغغذ ه وأمغغه لبيغغه ينويه منه الفراغ بعد ث م العمل يع اخت
فء يقولون: بجواز الذيأ ن حتى العلماء فيها ررب إاهغغدا لقغغ يح اهغل اختلفغوا ال فصغغ ي
سن قبلها والتي اهذ ه بيأ ن الفر ق ووجه ل؟ أه )م اهذا ردأ قبلها التي أ فمغغأ ن النية ابت
رعل فهو الفعل أول سرك يف سل م يتح م م أنه يشعر ويتك فئ سما الغير، عأ ن به قا اهغغذا أ
ربت له أنها على صلته مأ ن وانتهى صلى فقد له الجر ثبت وإذا له الجر فث

تقه مأ ن فليس فل الثغغواب أمغغا بالعمغغل يتصغغر ف اهو بالثواب، يتصر ف أن ح
سنه فيقول يعني لل ل فعله بعد العمل أاهدغ ى إذا اهؤلء: إ فص ردغ ى إلى ي له إليه الم



سن ليش؟ رت العمل ل ربغ فسغه ث سيغة العمغغل وانتهغغى لنف تن فسغغه وال أاهغغدا ه وإذا لنف
فر ه اهغغو وإنما إليه ليس الثواب في تصر ف وال الثواب في تصر ف فقد لغي
ميغغا أمغغرا اهغغذا وليغغس وجغغل، عغغز اللغغه إلى رمأ ن؟ إلى ايش فل واللغغه تقغغول ما

رب وجغغل عز الله عند ثواب اهذا دراه م مئة درااه م عشرة فلن أبعطي فتغغ لك و
مق التفريق واهذا المر، وانتهى لك لنغغى ولغغه جيد تفري أفهمغغت؟ لطيغغف، مع

اسمك؟ -وش عندي قل: أنا
: خالدالطالب
لفك يا خالد: الشيخ  الواقغغع،.. ما أنا عندي أنا يسمع، ما ونصفك يسمع نص
فاهر الثغغاني والنصغغف الصغغندو ق وراء مغغأ ن نصفك لن لماذا؟ الصغغندو ق ظغغا
سن القلغغب؛ اهغغو الصغغندو ق وراء مغغأ ن اللي النصف وأشو ف ولذلك القلغغب ل

فعيد أن أرد ت لو ولذلك اليسر، في نشو ف قلت ما لي ت
 .....:الطالب
نع م. المر أول : مأ نالشيخ

.... عمل إذا : والثانيالطالب
رح ل يقول: اهذا العلماء بعض يعني : طيبالشيخ فص سنغغه الثغغاني؛ ي ير ف ل رصغغ ت

ر م والجر الثواب في س م العبغغادة فمغأ ن انتهغغى حينمغا رتغ الرجغل لهغذا فلمغأ ن؟ رتغ
العامل

... الثواب في : والتصر فالطالب
لل قاعد لونك وش تماه )م الله شاء ما جيد ل : ايالشيخ طيغغب بالكلية؟ مقاب
سك ل أقول: اهذا جماعة؟ يا الن فهمتوا سنه ش أن بيغغأ ن التفريغغق جيغغد معنى أ
رمل فله فمأ ن العمل تع رله أن وبيأ ن لصاحبك أو تهغغدي ذلغغك بعد ث م لنفسك تعم
فبك ثوابه فتب الن فيقال: العمل لصاح فتب والثواب لك لك أن يمكأ ن فل لك لك

سر ف رص ير ف فيه؛ تت أعل م؟ والله وجل عز الله إلى فيه التص
.....:الطالب
لقون، ل العلماء بأس ل قلنا الول؟ قلنا : ماالشيخ تر رف اللي اهو الثاني لكأ ن لي

الله. عبد نع م الخل ف، فيه
....: الطالب
ليش؟ التوكيد : ايش؟الشيخ

: للاهتماه )م.الطالب
: للاهتماه )م؟الشيخ

..... : التوكيدالطالب
سكد اهل يعني؟ الخبر صيغة : يعنيالشيخ رؤ  ليؤكد؟ ل أو ي



.....: الطالب
سن قصدك : يعنيالشيخ سكغغد الخبريغغة الجملة أ رؤ وش أي للمغغر؟ للاهتمغغاه )م ت
 فيه؟

.....: الطالب
 ليش؟.. الحال : فيالشيخ

 .....:الطالب
رطب كغغان وإن حغغتى بغغه الاهتماه )م ل، ل ل، ل : لالشيخ مرا، المخغغا فقغغ يعنغغي لم
ربر التوكيد رطب كغغان وإن به للاهتماه )م الخ مرا، المخغغا فقغغ لل م ل المخغغاطب حغغا

سنه التوكيد تستدعي رر ل فقغغ فضغغي بغغه الاهتمغغاه )م لكغغأ ن لم لل التوكيغغد، يقت  ل(( مث
لبنغغا ) إن) القيامللة بيللو)) م أقسم رط فقغغط للتوكيغغد فهغغو المغغؤمأ ن بغغه خا
لن بالمر، والاهتماه )م للتوكيد لبنا إ رط فكر به خا لمن نع م. للنكار، صار الغ

على وسل م الله وصلى العالميأ ن رب لله الحمد الرحي م الرحمأ ن الله بس م
رمأ ن وأصحابه آله وعلى محمد نبينا رعه م و فب نبتغغدئ الديأ ن، يوه )م إلى بإحسان ت

فجد في الصباحية الصيفية الدراسة اليوه )م اهذا عنيزة في الكبير الجامع مس
رأل الول ربيع فمأ ن الول السبت رقنغغا أن تعغغالى تبغغارك اللغغه نس لز وإيغغاك م ير

لما لعغغا عل لل ناف لحا وعم لل صغال سب رق رت لقغغا لم لبغا ورز تي لعا، ط بيغأ ن سغيكون وكمغا واسغ
لر سو ف جدول أيديك م فسي فن عليه ن لذ الن نبغغدأ التوفيغغق، الله نسأل الله، بإ

فرئ التفسير لنك م رمأ ن...  مأ ن؟ القا لة أحس لتا؟ قراء  وصو
الله :  عبدالطالب
ت م عبد الخ نع م، أي اهو؟ أيأ ن عوض؟ الله : عبدالشيخ رس  إليه(( الله، ال! 

) ) الساعة علم يركد
مه(( الرجي م الشيطان مأ ن بالله أعوذ: القارئ لي ظل مإ بكد   ظر ظم ظي لل مة مع ظع لسا ظما ال ظو
ظج ظر لخ لن ظت تت مم ظرا ظم ظث
تقف أن : الحسأ نالشيخ
مه(( :القارئ لي ظل مإ بكد   ظر ظم ظي لل مة مع ظع لسا رقف]  ال ظما[و ظج ظو ظر لخ لن ظت تت مم ظرا ظم لن ظث مم

ظها مم ظما لك ظما ظأ ظل ظو مم لح لن ظت ظثى مم ظع ظول ظأن ظض لل ظت مه مإ مملل لل مع ظ)) م مب لو ظيلل لم ظو مه مكدي ظنللا ظي
ظن لي مئي ظأ ظكا ظر ظلوا ظش لناك ظقا ظذ لنا ظما آ لن مم تد مملل مهي لل ظشلل ظضلل ظو لم *  ظهلل لن ظمللا ظع

ظنوا ظن ظكا ظعو لد لن ظي ظل مم لب بنللوا ظق ظظ لم ظمللا ظو ظهلل لن ظل تص مملل محيلل ظ)) م * ل ظم ظأ لسلل ظي
ظن ظسا لن مل لن ا مء مم ظعا مر ظكد لي ظخ لل لن ا مإ ظه ظو لس بر ظم لش ةس ال ظئو ظي ةط ظف ظنو لن ظق مئلل ظل ظو  *

ظه ظنا لق ظذ رة ظأ ظم لح لنا ظر لن مم مد مم لع ظء ظب لرا ظه ظض لت لس لن ظم ظل ظقو ظي ظذا ظل ظما ملي ظه بن ظو ظظ ظأ

ظة ظع لسا رة ال ظم مئ لن ظقا مئ ظل ظت ظو لعلل مج ظلللى ظر وبللي مإ لن ظر ظه ملللي مإ ظد لنلل ظنى مع لسلل ظح لل ظل

لن ظئ وب ظن ظن ظل ظن ظف مذي لل ظروا ا ظف ظما ظك ظلوا مب مم لم ظع ظه لن ظق مذي ظن ظل لن ظو تب مم ظذا تظ ظع ملي )) ظغ



].50-47[فصلت:
 إليلله((وتعالى:  تبارك الله قال الرجي م الشيطان مأ ن بالله : أعوذالشيخ

عغغز اللغغه كتغغاب أي: تفسغغير التفسير درس اهو ) اهذا) الساعة علم يركد
ل م وجل لل ليع سن ول رنى ما أولى أ رت لب اهغغو معنغغا ه معرفغغة في به ليع عغغز اللغغه كتغغا

سنه وجل؛ لمها الكتب أصد ق ل لعها وأحك سن والجوارح، للقلب وأنف لب اهذا ول لأ د
لمواها حتى آيا ت عشر يتجاوزون ل كانوا فقد عنه م الله رضي الصحابة سل يتع

للغغ م مغغأ ن فيهغغا وما فع لمغغوا والعمغغل، ال سل رع رت رمغغل والعلغغ م القغغرآن ف لعغغا، والع جمي
سسر للتفسير: أن المثلى والطريقة رف سن بالقرآن؛ القرآن لي رر ل القغغرآن تفسي

مر اهو بالقرآن رله ممأ ن تفسي ل م واهغغو وتعغغالى تبارك أنز رلغغ سسغغر بمغغراد ه أع رف لي ف
سد  الصف..{  يكأ ن ل م فإن بالقرآن القرآن أريغغد لسغغت ل اهذي، الفرجة لس

لغغ م فغغإن فبالسغغنة، يمكغغأ ن لغغ م لصاحبك} فغغإن اقرب بس واحد يدخل غأ ن
عباس كابأ ن بالتفسير منه م المشهورون ولسيما الصحابة فبأقوال يمكأ ن
أقغغوال إلغغى نرجغغع فهغغل يمكغغأ ن لغغ م مسغغعود،فغغإن وابغغأ ن عنهما الله رضي

سما ل؟ أو اهذا في التابعيأ ن فر ف رمأ ن أ عنهغغ م الله رضي الصحابة عأ ن بالخذ لع
سك فل رله أن ش فجح قو سنغغه غيغغر ه علغغى را فزه )م، غيغغر لك يؤخغغذ اهغغذا بعغغد ثغغ م لملغغ

تناول وقد واليمان، بالعل م له م المشهود الئمة تفسير مأ ن القرآن تفسير
سر ه رمأ ن فمنه م القرآن تفسير الناس رس لرنا بما ف رك رر ه رمأ ن ومنه م ذ سس برأيغغه ف
رمل لد ه ما على اليا ت وح فق تب مأ ن يعت يل مذاه مقا فكان رضا فح النغغبي لقول مست
ظمن(وسغغل م:  عليغغه اللغغه صغغلى لأ برأيلله القللرآن فللي قللال   لو فليتبلل

سبر أن عليغغك يجب  ولهذا) النار من مقعده رد أن قبغغل القغغرآن معنغغى تتغغ
لك م لح لعغغا القرآن يكون ل حتى ت فمغغك، تاب سن ثغغ م لحك أن لغغه ينبغغغي النسغغان إ
تكر رف لل لي فسه الية معنى في أو سبر بنف رد سمل ويت رأ فنه في انقدح فإذا ويت لى ذاه معن
فجع المعاني مأ ن سل العلمغغاء كله )م إلغغى فلير رئ رطغغأ، يكغغون ل لكغغون ول أخ رعغغة ي سم إ

فجع ررا لل وعليه ل الناس قال ما ويقول لي سو سبر أن أ رد ذاهنغه فغي انقغدح فغإذا يتغ
لنى رئل العلمغغاء كله )م إلغغى فليرجغغع المعغغاني مأ ن مع مل يكغغون ل اهغغذا فغغي ضغغا

لنه أما الفه م، ر م لغغه ليس كو أن بغغد ل فهغغذا التفسغغير كتغغب يراجغغع أن إل راهغغ
رصة، القرآن في معرفته تكون سلمنا نحأ ن ناق ربق ممغغا فيغغه تكلمنا فيما تك سغغ

ظمن((وتعالى:  تبارك الله قول إلى انتهينا حتى القرآن تفسير فمأ ن عمل  
رحا * إليه للعبيد بظل)) م ربك وما فعليها أساء ومن فلنفسه صال

) ) الساعة عليم يركد
رد ه؛ وإنما وحد ه الله إلى ) أي)  إليه(( ل م المعمغغول لتقدي م قلنا: وح وتقغغدي

سن وذلك الحصر يفيد المعمول لنه المعمول أ رد يكون أن مكا فمل بع فغغإذا العا



سده )م سنه تق البلغية اللغوية والقاعدة التأخير، حقه ما تقدي م باب مأ ن يكون فإ
ر م أن يقه ما تقدي )) يللركد  إليلله((فقغغوله:  اهذا وعلى الحصر ليفيد التأخير ح

فمغغأ ن غيغغر ه، إلغغى ل نقول: المعنى: إليغغه إلغغى (ل النفغغي اهغغذا أخغغذنا أيغغأ ن و
سن المعمول؛ تقدي م فمأ ن غير ه)؟ يقه المعمول ل فغغإذا العامل بعد يكون أن ح

تده )م يقه ما تقدي م باب مأ ن اهذا كان لق يقه ما وتقدي م التأخير ح يفيغغد التغغأخير ح
لركد(( بلغية، لغوية قاعدة اهذ ه الحصر، ظي رجع ) أي)   )) الساعة  علم(( لير

لمها قال: " ل " ث م تكون المفسر: " متى قال رل لر ه يع الحصغغر اهذا " أخذ غي
ل أنغغه فيغغه شغغك ل واهذا (إليه)، واهو المعمول تقدي م غير ه) مأ ن يعلمها (ل

((تعغغالى:  الله قال ولهذا وتعالى، سبحانه الله إل الساعة تقوه )م متى يعل م
)) ربللي عند علمها إنما قل مرساها أيان الساعة عن يسئلونك

لمها ما يعني وليها  ل(( ربي عند إل عل النغغبي وقغغال )،) هو إل لوقتها يج
رله وقد وسل م عليه الله صلى ) السللاعة؟ مللتى  أسخللبرني(: جبريل سأ
ظل  ما (قال: علغغ م ل أنغغه  يعنغغي) السللائل مللن بأعلم عنها المسئو
سنك كما عندي ردعى فمأ ن اهذا وعلى عل م، عندك ليس أنت أ ر م ا للغغ السغغاعة ع

مب فهو فذ سك ل كا لضا؛ كافر اهو ث م فيه، ش مب لنه أي تذ والسنة. للقرآن مك
)) أكمامهللا مللن ثمللرات مللن تخرج وما الساعة علم يركد  إليه((

يعنغغي: موصول (ما) اس م أن للنسان يتراءغ ى ) قد) تخرج  وما((قوله: 
ليرد لل م إليه و لرج ما فع ت ت فمأ ن تخ سأ ن أكمامها مأ ن ثمرا لاه م اهذا لك اهغغذا وعلغغى رو

وقغغراءة ) وفغغي) ثمللرة مللن تخللرج  ومللا(("  فنقغغول: (مغغا) نافيغغة،
سسر ) " المؤلف)  ثمرات(( الغغتي والقغغراءة (ثمرة) مفردة قراءة على ف

ممن(( المصحف في أيدينا بيأ ن تت   سن واعل م )،) ثمرا الله رحمه للمؤلف أ
لحا منه واهو اصطل فرئ. وإذا سغغبعية قغغراءة. فهغغي قال: وفي إذا أ لقغغ قغغال: و

مة فهي سذة قراء لذا الله، رحمه الجلليأ ن اصطلح اهذا السبع، فمأ ن ليست شا إ
وتجغغوز ثابتغغة أنهغغا يعنغغي سغغبعية اهغغذ ه ) القغغراءة)  ثمرات(( قغغراءة في

لة وتكون الصلة في بها القراءة سج الخبغغار وفغغي الشغغرعية الحكغغاه )م في لح
للمية، فع فضح الجمع صيغة على أما ال الثمغغرا ت ) كغغل) ثمللرات  مللن(( فوا

سما لضا فهي الفراد صيغة على وأ سن العموه )م؛ تفيد أي في ) نكرة)  ثمرة(( ل
لدة النفي سيا ق سك رؤ فمأ ن) الزائدة م رمل بغ( فل اهغغذا وعلى الثمرا ت جميع فتش

ر ف ) وفي) ثمرة من تخرج  وما(( وثمرة، ثمرا ت بيأ ن المعنى في اختل
ممللن(() )  ثمرات(( قراءة فتهغغا) أكمامهللا   الوعيغغة " الكمغغاه )م ) " أوعي

ر م) -بكسر يقول: " جمع فك الطلغغع أوعيغغة اهي " الكماه )م بعلمه الكا ف- إل (
فجغغد الزاهغغار في معرو ف وكذلك النخل في معرو ف فهذا عليهغغا الزاهغغرة ت



سمى غل ف ر م، اهذا ليس لرج فما فك تمها مأ ن ثمرة مأ ن تخ وجل عز الله بعل م إل فك
لل م فهي مأكولة غير أو مأكولة كبيرة أو صغيرة تكون ثمرة أي فع عغغز اللغغه ب

له وجل، فنها ووج سن بعلمه كو ه مخلوقة الثمرا ت اهذ ه أ يل لل ت ق وكغ و ه مخل لل
مه )م فهو اللطيللف وهللو سخلق من يعلم  أل((تعالى:  الله لقول له معلو

لر ت متى ) فأنت) الخبير رر سن أقغغ لق اللغغه أ فل فرك مغغأ ن لغغزه )م اهغغذ ه خغغا أن إقغغرا
لما الله يكون فل سل ولهذا يعل م ل واهو يخلقها أن يمكأ ن ل لنه بها؛ عا رد الله است
)،) الخللبير اللطيللف وهللو سخلللق مللن يعلم  أل(( عقلي بدليل لذلك

ول أنللثى مللن تحمللل ول أكمامهللا مللن ثمرات من تخرج  وما((
ري) أنثى من تحمل  ما(() ) بعلمه إل تضع أو آده )م بنغغي مغغأ ن أنغغثى ) أ

ري الحيوان مأ ن فمغغل ل أنغغثى أ رضغغع ول تح لء وجغغل عغغز اللغغه بعلغغ م إل ت فابتغغدا
مه )م الحمل لعه الله عند معلو مه )م كذلك ووض نرجع وتعالى، تبارك الله عند معلو

فمأ ن) ) العراب: ) ثمرة  من((قوله:  ) وإلى) أنثى  من((قوله:  إلى )
جر.  حر ف


